
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ  

Rēzeknes 
novads pašvaldība ir 
uzsākusi sadarbību ar 
radio Ef-Ei. Katru 
piektdienu 
plkst.15.30 ēterā 
skanēs pašvaldības 
ziņas, kas tiks 
atkārtotas sestdien 
plkst.11.00 un 
pirmdien plkst.8.30.  

20.02.2018 Bekšos 
plkst.9.00 un Ozolainē 
plkst.10.00 notiks 
bezdarbnieku 
reģistrācija.  

F E B R U Ā R I S  2  [ 4 6 ]  2 0 1 8               IZDEVUMS IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

Projekta „Dzīvo 
vesels Rēzeknes 
novadā”  ietvaros 
aicinām iedzīvotājus 
uz aerobikas 
nodarbībām, kas 
notiks Ozolaines 
Tautas namā Bekšos. 
Pirmā nodarība—
11.02.2018. no plkst. 
10.00-12.00; 
Otrā nodarība—
25.02.2018. no plkst. 
10.00-12.00; 
Trešā nodarbība—
11.03.2018. no 
plkst.10.00-12.00 
Ceturtā nodarība—
28.03.2018. no 
plkst.18.00-20.00. 

2017.gadā Ozolaines 
pagastā ir piedzimuši 
12 mazuļi. Savukārt 13 
personas nomira.  

APCIEMOTI VAIRĀKI PAGASTA SENIORI! 

     Ozolaines pagasta folkloras kopa 
„Zeiļa” aktīvi iesāka jauno -2018.gadu! Kā 
ierasts, kamēr vēl nav beidzies 
Ziemassvētku un Jaunā gada svētku 
laiks, folkloras kopa „Zeiļa”, kopā ar 
Tautas nama ansambli „Nadežda”,  
apciemoja pagasta pensionārus - slimos, 
vientuļos, nespēcīgos, lai novēlētu 

laimīgu un veselīgu       
     Jauno gadu, uzmundrinātu, 
nodziedātu kādu jautru dziesmiņu un 
pasniegtu pagasta pārvaldes sarūpētās 
saldās dāvanas un dažus interesantus 
žurnālus, kurus pensionāriem nosūta 
mūsu pagasta bibliotekāre. 

     Ir nemainīga Liepu 
pamatskolas tradīcija katru 
trešo gadu rīkot 
Absolventu tikšanās 
vakaru.  
     2018.gada 24.februārī 
plkst.15.00 Maltas 
vidusskolas struktūrvienība 
Liepu pamatskola aicina 

savus bijušos skolotājus, skolēnus un 
skolas darbiniekus uz absolventu 
tikšanās vakaru: 
     Plkst.15.00. - reģistrācija un 
ekskursija pa skolu;  
     Plkst.15.30. – svinīgais pasākums. 
     Būs pieejami fotokompānijas 
pakalpojumi (maksas: 3-5 Eur). 
     Līdzi ņemiet labu noskaņojumu, 
savus klasesbiedrus, fotogrāfijas no 
skolas dzīves un “groziņu”. Galdiņu 
rezervēšana līdz 22.02.2018. zvanot pa 
tālruni: 64640200 vai mob. 26086297.  

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas 

struktūrvienības vadītāja 

25.01.2018.Rēzeknes 
novada domes sēdē 
apstiprināts 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes 2018.g. 
budžets.  
Pamatbudžeta 
ieņēmumi un 
izdevumi sastāda 682 
030 EUR.  Liepu pamatskola aicina 

uz absolventu 
salidojumu! 

Foto: V.Mališeva 
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Atgādinājums pašvaldības 
zemes nomniekiem par 
zemes nomas līgumiem. 

 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde atgādina 
zemes nomniekiem sekot zemes 
nomas līguma termiņam un 
gadījumā, ja tuvojas zemes nomas 
līguma termiņa beigas, vērsties 
Ozolaines pagasta pārvaldē ar 
iesniegumu par zemes nomas 
līguma pagarināšanu, iepriekš 
sazinoties ar zemes lietu speciālisti 
Janu Jakuškinu pa telefonu 
t.64640424 vai mob. 22020146.  
Speciālistes darba laiks: otrdiena, 
ceturtdiena no plkst.8.00 līdz 16.30. 
     Gadījumā, ja zemes nomas 
līgums netiks pagarināts, Jūsu 
zemes vienība var tikt nodota nomā 
citai personai. 

Atkritumu šķirošanas 
punkts būs pieejams arī 
Robežu ielā 14, Pleikšņos. 
 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
kopš 2015.gadā ir ieviesusi 
atkritumu šķirošanu visos novada 
pagastos, uzbūvējot atkritumu 
šķirošanas punktus. Viens no 
atkritumu šķirošanas punktiem 
atrodas arī Bekšu ciemā un veiksmīgi 
funkcionē.  
     2017.gada nogalē Pleikšņos, aiz 
daudzdzīvokļu mājas Robežu ielā 14, 
ir uzbūvēts otrais slēgtā tipa 
atkritumu šķirošanas punkts 
Ozolaines pagastā, kur būs pieejami 
3 konteineri: stiklam, papīram/
kartonam un plastmasai.      
Sašķirotos atkritumus SIA "ALAAS" 
pieņems un izvedīs bez maksas. Līdz 
ar to iedzīvotājiem būs iespēja 
samazināt atkritumu maksu 
daudzdzīvokļu mājās, šķirojot tos. 
Punkta izveidi finansē Rēzeknes 
novada pašvaldības Vides 
aizsardzības fonds. 
    Atkritumu šķirošanas punkts  
darbu uzsāks no 2018. gada 
februāra mēneša un būs atvērts visu 
diennakti, taču pagaidām testa 
režīmā, jo vēl nav zināma iedzīvāju 
reakcija uz to: vai pareizi tiks šķiroti 
atkritumi? Vai tiks ievērota kārtība, 
u.c. problēmjautājumi. Lai to visu 
kontrolētu, punktā tiks uzstādīta 
mobilā videonovērošanas kamera, 
kas ļaus uzraudzīt un 
nepieciešamības gadījumā identificēt 
pārkāpējus. Pārkāpēji tiks saukti pie 
atbilbības. Atgādinām, ka atkritumus 
vajag šķirot pareizi, jo pat nejauša 
nepareiza atkritumu izmešana 
padara tos par vienkāršiem sadzīves 
atkritumiem un par to nodošanu 
poligonā būs jāmaksā papildus. 

Ozolaines pagasta 
pārvalde izvērtē 
pretendentus uz divām 
vakancēm! 
 
     2018.gada janvāra sākumā, 
sakarā ar projektu vadītājas un 
jaunatnes lietu speciālistes Leilas 
Rasimas   aiziešanu prom, Ozolaines 
pagasta pārvalde bija izsludinājusi 
konkursu uz divām brīvajām 
vakancēm, katra uz 0,5 slodzi, jeb 
20 stundas nedēļā. 
     Līdz 2018.gada 29.janvārīm 
pretendenti uz vakantajiem 
amatiem varēja iesniegt savus CV 
un motivācijas vēstules. Kopumā uz 
projektu vadītāja amatu Ozolaines 
pagasta pārvaldē tika saņemti 13 
pieteikumi un uz jaunatnes lietu 

speciālista amatu—11 pieteikumi. 
     2018.gada 31.janvārī vērtēšanas 
komisija piecu cilvēku sastāvā: 
Edgars Blinovs, Leila Rasima, 
Valentīna Mališeva, Gaļina 
Bogdanova un Santa Ostaša uz 
pārrunām uzaicināja 10 
pretendentus uz projektu vadītāja 
amatu. Komisija aicināja tikai tos, 
kuri ar savu CV un motivācijas 
vēstuli, atbilstoši nepieciešamajām 
prasībām, izgāja pirmo konkursa 
tūri. Uz jaunatnes lietu speciālista 
amata pārrunām 2.februārī tika 
uzaicinātas 9 personas.  
     Par personām, kuras tiks 
pieņemtas darbā  Ozolaines pagasta 
pārvaldē, informēsim nākamajā 
avīze informatīvajā  numurā.   
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Par  paveikto dzimtsarakstu 

nodaļā 2017. gadā!  
 
     Ir aizvadīts vēl viens gads.  
Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par  
paveikto 2017.gadā. 
    Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
107 jaundzimušie, t.sk. reģistrēti 
vecāku laulībā- 60 gadījumos, ar 
paternitātes atzīšanu- 41 gadījumā, 
ar trīspusējo paternitāti -2, bez 
ziņām par bērna tēvu- 4 gadījumos. 
Vecāki izteikuši vēlmi deklarēt 
jaundzimušā dzīvesvietu Rēzeknes 
novadā 101  ģimenē. 
    No 107 reģistrētajiem  
jaundzimušajiem 59 ir zēni un 48 
meitenes. 
     Vairāk jaundzimušo reģistrēts 
februārī (18), janvārī (16), maijā 
(11),vismazāk - jūlijā (3), aprīlī (5) 
un augustā (5). 
     Vislielākais jaundzimušo skaits ir 
reģistrēts Silmalas (10) un Vērēmu 
pagastos(10), Maltas pagastā (8), 
Kaunatas pagastā (6),  Čornajas, 
Gaigalavas, Griškānu, Lūznavas, 
pagastos reģistrēts pa 5 mazuļiem, 
Audriņu, Dricānu, Ilzeskalna, Nagļu, 
Nautrēnu, Sakstagala, Strūžānu 
pagastos- pa 4 bērniņi, bet 
Ozolaines un Pušas pagastos gada 
laikā reģistrēts tikai viens bērns. 
Lendžu pagastā jaundzimušie 
novada dzimtsarakstu nodaļā netika 
reģistrēti.  
     31 novada ģimene pagājušajā 
gadā  sagaidījušas pirmdzimto, 43 
ģimenes– otro, 16 – trešo, 11 – 
ceturto, 3 – piekto, 1-sesto, 1 
ģimene –astoto bērniņu, bet viena 
ģimenīte jau  desmito bērniņu. 
Oktobrī vienā ģimenē Bērzgales 
pagastā ir  piedzimušas dvīnītes, 
kurām vecāki ir devuši skaistus 
vārdus-Ance un Alise.  
     Populārākie meiteņu vārdi 
pagājušajā gadā bija- Gabriela (4), 
Amanda(3), Ksenija(3), Jūlija (2), 
Valērija (2). Populārākie zēnu vārdi 
2017. gadā- Kristaps (3), Artjoms 
(3), Armands (3), Alekss (2), Dainis 
(2), Markuss (2). Vecāki saviem 

mazuļiem izvēlējušies arī divus 
vārdus-Unigunde Māra un Anna 
Sofia. Bērniņiem doti arī retāk 
sastopami vārdi- Rojs, Everts, 
Eidans, Dafina, Miroslava, Dionisijs. 
Joprojām populāri ir seni personvārdi 
-Līga, Jēkabs, Jānis, Laura, Anna. 
     2017.gadā nodaļā reģistrēti 378 
miršanas gadījumi- 253 novada 
iedzīvotāji un 125 citu pašvaldību 
iedzīvotāji.  
     Vislielākais mirušo skaits ir 
reģistrēts februārī (44), janvārī (32) 
un martā (32), vismazākais- augustā 
(9).Vislielākais mirušo personu skaits 
reģistrēts Maltas (28) un Silmalas  
pagastos(24), arī Strūžānu pagastā 
(19). Vismazākais mirušo personu 
skaits reģistrēts Kantinieku un 
Lendžu (3), Stoļerovas, Pušas, 
Ozolmuižas, Feimaņu pagastos (4). 
No 253 novadā deklarētajām 
mirušajām personām 118 bija vīrieši, 
135- sievietes, no citu pašvaldību 
deklarētajām mirušajām 125 
personām 66 bija vīrieši, 59-
sievietes. Visizplatītākais nāves 
cēlonis- sirds un asinsvadu slimības, 
onkoloģiskās slimības. Šīs 
saslimšanas kā nāves iemesli 
sastopami arvien biežāk un arvien 
jaunākiem cilvēkiem. 
      2017.gadā novadā reģistrētas 
70 laulības. (2016.gadā - 59). 44 
laulības reģistrētas dzimtsarakstu 
nodaļā, bet 26- Rēzeknes novada 
teritorijās esošajās baznīcās. 
Visvairāk laulības tika noslēgtas 
Bērzgales  Romas katoļu baznīcā-12, 
Rozentovas- 4, Dricānu un Pušas -3, 
Kaunatas-2, Bikavas un Feimaņu 
Romas katoļu baznīcās- pa vienam 
pārim. Rēzeknes novada 
dzimtsarakstu nodaļā ,,JĀ” vārdu 
teikuši ne tikai novada iedzīvotāji, 
bet arī iedzīvotāji no Babītes, 
Limbažu, Lubānas, Ludzas, Līvānu, 
Mārupes, Kārsavas, Viļānu, Preiļu  
novadiem,  Rīgas un Rēzeknes 
pilsētu iedzīvotāji, tostarp 3 
ārzemnieki- Francijas un  divi 
Krievijas pilsoņi. Tagad laulību var 
reģistrēt ne tikai dzimtsarakstu 
nodaļā, bet arī citā atbilstošā vietā. 
Šogad  18 pāri izvēlējās reģistrēt 

savu laulību  ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas- pie Rāznas ezera, viesu 
mājās, Mākoņkalnā, Liepu kalnā, bet  
Rēzeknes novadā vispopulārākā 
vieta, kurā tiek slēgta mūža derība ir 
Lūznavas muiža. 
     52 līgavas stājās laulībā pirmo 
reizi, 16 – otrajā, viena - trešajā 
laulībā un viena līgava stājās laulībā 
jau ceturto reizi, savukārt 57 
līgavaiņi stājās pirmajā, 11- otrajā 
laulībā, bet divi līgavaiņi ,,Jā,, vārdu 
teikuši  jau trešo reizi. No 70 
noslēgtajām laulībām  48 pāriem tā 
ir bijusi  pirmā  laulība, pieciem 
pāriem-otrā laulība. Mīlestībai nav 
svarīgs gadu skaits, tāpēc laulībā 
stājās arī 1939.gadā dzimusi līgava, 
bet līgavainis - 1941.gadā. 
     2017.gadā dzimtsarakstu nodaļa  
turpināja aizsākto tradīciju-  svinīgu 
Zelta pāru godināšanu. Svinīgajā 
pasākumā, kas notika Lūznavas 
muižā piedalījās 6 pāri, kuri 
kopdzīves gadu skaits sasniedza 50. 
Divi pāri slimības dēļ uz pasākumu 
ierasties nevarēja, šie pāri tika 
godināti viņu dzīvesvietā. 
     No nodaļas arhīva izsniegtas 146 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
apliecības, 48 izziņas fiziskām un 
juridiskām personām, sagatavotas 
un izsniegtas 13 izziņas par laulības 
noslēgšanai nepieciešamo 
dokumentu pārbaudi. 
     Arhīvā esošajos laulības 
reģistros, pamatojoties uz tiesas 
spriedumiem un notāru 
paziņojumiem,  izdarītas atzīmes par 
laulības šķiršanu, šķirtas 24 laulības, 
saņemti 20 tiesas spriedumi par 
aizgādības tiesību atņemšanu, 
civilstāvokļa aktu reģistros  kopumā 
gada laikā veikti 65 papildinājumi un 
labojumi.  
     2017.gadā noformētas 2 uzvārda 
maiņas lietas.  
     Lai Jaunajā 2018. gadā  pieaug 
dzimstības rādītāji, lai  Jaunais gads 
visiem  ir veselīgs, panākumiem 
bagāts un mīlestības pilns! 
 

Marija Deksne 
Rēzeknes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                                   

Rēzeknes novada 
jaundzimušie saņems 
sudraba monētu 
     Rēzeknes novads ir iesaistījies 
projektā ,,Simtgades bērni”, ko 
organizē Madonas novada Nigestes 
amatniecības nams. 
Projekta mērķis ir dāvināt dāvanu 
komplektus, lai 2018. gadā dzimušie 
bērniņi saņemtu vērtīgu 
atgādinājumu par piederību šai 
zemei, valstij un saknēm. 
Jaundzimušais bērniņš saņems 
paliekošu, ļoti personisku dāvanu, 

kas būs vērtīga arī pēc daudziem 
gadiem- sudraba monētas tipa 
medaļu ozolkoka kastītē ar projekta 
logo un aploksni ar apsveikuma 
vēstuli. Dāvanu vērdiņš ir balts un 
spožs, un, lai tāda ir katra mīļā 
bērna dzīve – tīra, gaismas pilna un 
Dieviņa svētīta! 
Rēzeknes novada pašvaldība 
iegādājās 130 dāvanu 
komplektus.  Pamatojoties uz 
Rēzeknes novada domes 2015.gada 
4.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 54 ,,Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Rēzeknes novadā” 
9.nodaļu un Sociālo un veselības 
aizsardzības jautājumu pastāvīgās 
komitejas 11.01.2017 lēmumu- 
dāvanu komplektus jaundzimušajiem 
saņems vecāki, ja bērna reģistrētā 
dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir 
Rēzeknes novada administratīvā 
teritorijā un vismaz viens no bērna 
vecākiem ir deklarēts Rēzeknes 
novada administratīvajā teritorijā. 

Marija Deksne 
Rēzeknes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                                   



4 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

PULCIŅU ZIŅAS FEBRUĀRIS 2 [46] 2018               4          

Folkloras kopas „Zeiļa” 
aktualitātes februārī 

 
     Folkloras kopā „Zeiļa” pašreiz 
notiek intensīvi sagatavošanās darbi 
02.februārī plkst.17.00 Ozolaines 
Tautas namā gaidāmajaam Sveču 
dienas pasākumam, uz kuru ir 
uzaicināti visi pagasta ļaudis, kurus 
interesē folklora, tautas gara mantu 
bagātības  un jautra kopā būšana. 
Pie mums ciemos būs arī dažas 
Rēzeknes novada folkloras kopas, 
kuras dalīsies ar savām „sveču  
gudrībām”. Mēs liesim sveces, 
minēsim mīklas, iesim rotaļās un 
patīkami pavadīsim šo vakaru. Sveču 
dienas pasākums tiek rīkota projekta 
„Folkloras skola” ietvaros. 
     Katru gadu februārī Viļānos 
notiek ziņģētāju un stāstnieku 
konkurss. Šī gada tēma ir—„Ŗedz, kā 
dzīvo…”. Arī šogad 17.februārī 
Ozolaines pagasta folkloras kopa 
„Zeiļa” piedalīsies šajā konkursā.  
     Tas ir ļoti lustīgs pasākums, kur 
piedalās dziedātāji, stāstnieki un 
ziņģētāji no tuvākajiem un 

tālākajiem Latvijas novadiem. 
Aicinām kopā ar mums braukt arī 
visus, kurus interesē jautra kopā 
būšana, lustīga mūzika un 
neiedomājami smieklīgi notikumi, ko 
vēstīs stāstu meistari. Mums būs 

vajadzīgi arī atbalstītāji un līdzjutēji!
Lai īsti ziemīgs un jauks visiem 
februāris, tautā saukts par sveču 
mēnesi! 

Ināra Blinova, 
 folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 

Ozolaines Tautas nama 
Senioru interešu pulciņa 
„Uguntiņa” aktivitātes 
 
     Atkal pienācis jaunais gads. 
Ozolaines Tautas nama interešu 
pulciņa „Uguntiņa” senioriem tas 
sācies ar kārtējo kopā saiešanu. 
Spriedām par pulciņa 2017.gada 
aktivitātēm- kas izdevās un kam vēl 
pievērst uzmanību, kā arī - par 
plāniem 2018.gadā.       
     Janvāra mēnesis mums bija 
svarīgs, jo gatavojām svētku 
programmu Jaungada ballei 
Ozolaines pagasta senioriem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  
Taču janvārī ar  savu humora šova 
programmu devāmies uz pensionāru 
Jaungada karnevālu Audriņu 
pagastā. Paldies Audriņu KN 
vadītājai un senioriem par ielūgumu, 
siltu uzņemšanu, izrādīto uzmanību 
un brīnišķīgo pasākumu. Uztraukums 
bija liels, jo ar savu svētku 
uzstāšanos nolēmām doties 
izbrauktumā pirmo reizi. Viss izdevās 
labi, priecīgā noskaņojumā devāmies 
mājāsm ar domu turpināt tikšanās ar 
citu pagastu pensionāriem. 
    Gads ir sācies daudzsološi un 
gribētos, lai tā tas arī turpinātos. 
    Prieks par to, ka mūsu senioru 
pulciņa „Uguntiņa” rindas papildinās.  
Mūsu kolektīvam piebiedrojas 2 
aktīvas dāmas no Rēzeknes. Pulciņa 
kārtējā saietā viņas Salatēva un 
Sniegbaltītes tērpos katru no mums 
iepriecināja  ar paštaisītām 

dāvaniņām, bet par to pulciņa 
dalībniecēm vajadzēja vai nu 
nodejot, nodziedāt, vai īsi un 
kodolīgi ar humoru pastāstīt par  
kādu notikumu 2017.gadā. Paldies 
viņām par šo jauko sveicienu un 
sagādāto prieku!  

    
Aktivitātes februāra mēnesī: 

06.02.2018.—meistarklase pie 
Albīnes Šļahtovičas. Mācīsimies 
apgleznot stikla traukus, 
izmantojot parasto nagu laku. 

13.02.2018.—Veselības diena, 
praktiskas nodarbības. 

18.02.2018.— Masļeņica/Meteņi. 
20.02.2018.—Skaistums dejā. 

Meģinājums. 
27.02.2018.—Pasēdēšana pie tējas 

tasītes. Jubilāru apsveikšana. 
      

     Paldies pulciņa dalībniecēm par 
aktivitātēm, paldies par to, kā Jūs 
saglabājot Ozolaines pagasta seniora 
godu. 
    Aicinām seniorus, kuriem interesē 
kultūras un citi pasākumi vai 
vienkārši ir vēlēšanās iziet 
sabiedrībā, apmeklēt kopā 
sanākšanas, kas padarīs Jūsu dzīvi 
piepildītāku un interesantāku. 
Klubiņš „Uguntiņa” pulcējās katru 
otrdienu Ozolaines Tautas namā 
plkst.12.00 vai sekojiet informācijai 
Ozolaines pagasta informatīvajā 
izdevumā, kas iziet 1 reizi mēnesī. 

 
A.Tarakanova                                              

Senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa” vadītāja                                            

Mob.28282571 
E-pasts: saulesanna@inbox.lv                                       



5 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

PULCIŅU ZIŅAS FEBRUĀRIS 2 [46] 2018               5          

Ozolaines Tautas nama 
Rokdarbu pulciņš 
 
 
   Arī šogad Ozolaines Tautas nama 
telpās turpina darboties rokdarbu 
pulciņš. Pulciņa dalībnieču skaits 
gandrīz nav mainījies, klāt nākusi 
viena jauna dalībniece. 
   Mūsu rokdarbu pulciņa mērķis ir 
ne tikai attīstīt savas radošās spējas, 
bet arī satikties, kopā pabūt, noņemt 
spriedzi, gūt dvēseles līdzsvaru. 
   Darbs pulciņā rosina dalībniecēm 
domāt un savu ideju praktiski 
realizēt. Sākam ar kādu vienkāršāku 
darbu, kur iepazīstam tradicionālus 
materiālus, vēlāk izmēģinām arī 
retāk pielietotu, jaunus 
palīgmateriālus. Cenšamies padomāt 
gan par izstrādājuma tehnisko, gan 
māksliniecisko izpildījumu. Tāpēc 
svarīgi ir ne tikai apgūt kādu jaunu 
tehniku, bet arī  papildināt savas 
prasmes kompozīcijā, krāsu uztverē, 
saskaņošanā. 
   Runājot par jaunām tehnikām, 
šogad mūsu pulciņā varēja apgūt 
zīda apgleznošanas iemaņas. 
Dalībnieces iepazinās un praktiski 
izmēģināja zīda apgleznošanas 
tehnikas, centīgākās pat pielietoja 
tās savu izstrādājumu izgatavošanā. 

   Ja kādu interesē dažādu 
priekšmetu apgleznošana, 
darinājumi no dažādiem 
materiāliem, papīra plastika, 
auduma apdruka u.c., nāciet, 
darbosimies kopā! 
   Nedaudz fantāzijas un darināsim 

jaukas un praktiskas lietiņas, 
dāvaniņas un apsveikumus radiem 
un draugiem. 
   Gaidām otrdienās, no plkst. 16.00 
līdz 18.00 Ozolaines TN telpās.                                                                                          

Nellija Kotebo 
Rokdarbu pulciņa vadītāja  

     Вокальный ансамбль 
«НАДЕЖДА» был создан в 2006 
году. В составе ансамбля 6 
женщин. Хочу назвать их 
поименно. Это (на фото с лево на 
право) Мария Голубцова, Елена 
Зайцева, Марина Берёзова, я, 
Анфиза Рунча и Вера Огурцова. 
    Участники ансамбля являются 
люди различных профессий: 
лаборант больницы, учителя, 
работницы пансионата, волости и 
ветеран труда. 
    Любовь к русской песне 
участниц, музыкальность, 
подлинный артистизм и обаяние 
обеспечили ансамблю своего 
зрителя. 
      Репертуар ансамбля 
постоянно обновляется. В него 
входят обязательно произведения 
а-капелла, обработки русских  и 
латышских народных песен, 
народные песни и песни 
современных авторов. 
     Прошлогодний сезон был для 
коллектива неудачным. Почти на 
полгода «вышла из строя» 
руководитель коллектива. Но 
ансамбль концертировал и 
принимал участие в фестивалях в 
Аглоне, Резекне. Немного 
показали себя и в театральном 
жанре, исполнив юмореску Елены 
Степаненко «Три подруги в бане» 

на Банном фестивале. 
   Это стабильно действующий 
коллектив, который ведѐт 
активную концертную 
деятельность и является 
постоянным участником 
мероприятий Озолайнского 
Народного дома. 
   Этот год начался выступлениями 
на вечере сеньоров в Озолайнской 
волости. Затем ансамбль выступил 
«на Старый Новый год» в поселке 

Чорная. 14 января покалядовали 
вместе с ансамблем «Зейле».  
     Сейчас ансамбль готовится к 
спевке вокальных ансамблей, 
которая пройдет в Аудринском ДК 
17 февраля.  
     Мы приглашаем, желающих 
петь, в наш ансамбль. Не сидите 
дома, дайте душе раскрыться! 

Руководитель вокального 
ансамбля « НАДЕЖДА»  

 Надежда Осипова 

Вокальный ансамбль «НАДЕЖДА»  
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Liepu pamatskolas 
dziedātāji Feimaņos! 
 
„Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi 
snieg, 
Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki 
iet, 
Un lai baltos cilvēkos baltas domas 
dzimst, 
Un, lai baltās darbdienās balti svētki 
ir.” 
 
     Ar šiem dzejnieka Imanta 
Ziedoņa vārdiem 2018.gada 18. 
janvārī tika atklāts koru un 
ansambļu sadziedāšanās festivāls 
Feimaņu Tautas namā „Baltā 
dziesma”. Vēl pavisam nesen mēs 
svinējām gaišos, baltos 
Ziemassvētkus, sagaidījām Jauno 
gadu, tāpēc šo svētku izskaņā jau 
otro gadu tiek rīkots šāds festivāls 
Feimaņos, lai bērni sadziedātos, 
sadraudzētos, sajustu, cik liels spēks 
ir kopā dziedātai dziesmai. Festivālā 
skanēja gan Ziemsvētku dziesmas, 
gan dziesmas par ziemu, par 
mīlestību, prieku. Šogad šajā 
festivālā pirmo reizi piedalījās arī 
Liepu pamatskolas dziedātāji- Karīna 
Orlova, Karīna Gaigale, Anastasija 
Kedrina un Dainis Žukovs. 
Dziedātāji, kā jau tas ierasts, pirms 
uzstāšanās nedaudz satraucās, taču 
redzot, cik sirsnīgi un ar skanīgiem 
aplausiem tika sagaidīti, 
nomierinājās un sniedza skaistu 
priekšnesumu. Uz skatuves šoreiz 
kāpa ne tikai Rēzeknes novada kori 

un ansambļi, bet arī viesi no Riebiņu 
novada. Vistālāko ceļu mērojuši 
dziesmu draugi- kori no Aizkraukles 
novada. 
Visiem bija liels prieks par 
kopābūšanu. Turklāt bērnus gaidīja 
arī citi pārsteigumi- saldumi un 
diskotēka. 
     Liels paldies Liepu pamatskolas 
bērniem par vēlēšanos dziedāt un 
uzstāties, paldies šī pasākuma 
iniciatorei un organizētājai - Maltas 
vidusskolas mūzikas skolotajai Irēnai 

Ivanovai un Feimaņu Tautas nama 
vadītājai Dinai Šmaukstelei par 
laipno uzņemšanu. Paldies Ozolaines 
pagasta pārvaldei par doto iespēju 
aizvest bērnus uz šo pasākumu. 
Minot Jaunā gada takas, visiem 
gribas novēlēt Imanta Ziedoņa 
dzejas vārsmu burvību- daudz baltu 
dienu, baltu domu un baltu darbu 
iecerēt un veikt! 
 

Inara Blinova 
Liepu pamatskolas skolotāja 

Liepu pamatskolas skolēni 
apmeklēja teātra „Joriks” 
izrādi Rēzeknē! 
 
     2018.gada 18.janvārī Liepu 
pamatskolas 1.-4.klases skolēni 
apmeklēja Rēzeknes teātra  „Joriks” 
izrādi ar nosaukumu „Ezis, kurš 
mīlēja slepeni”, pēc Dainis Šukis 
grāmatas "Ezītis, kurš mīlēja slepeni" 
motīviem. Režisore un scenogrāfe -
Paula Pļavniece, lomās - Laura 
Atelsone, Karlis Derums Kārlis Tols.  
    Iestudējuma pamatā-stāsts par 
ezīti Dadzīti, kurš iemīlējies gotiņā 
Pelenonā. Izrādes laikā skolēni 
vēroja pārsteidzošus un aizraujošus 
piedzīvojumus lauku sētā. Mazie 
skatītāji bija kopā ar aktieriem uz 
skatuves. Šādā veidā izrādi skolēni 
un skolotāji apmeklēja pirmo reizi. 
     Teātra „Joriks” latviešu trupas 
aktieri dekorāciju un tērpu vietā 
izmantoja ikdienišķas lietas, kas 
atrodamas mājas skapī, ka arī paši 
dziedāja un spēlēja mūzikas 
instrumentus. Aktieri aicināja jaunos 
skatītājus iesaistīties izrādes 

notikumā. Izrāde notika latviešu 
valodā, bet, neskatoties uz to , bērni 
ar lielu interesi pārdzīvoja kopā ar 
varoņiem, smējās un aplaudēja. 
     Izrādes laikā skolēni vēroja ne 
tikai interesantu un radošu aktieru 
darbu, bet arī pilnveidoja tēlaino 
domāšanu un fantāziju. 

     Paldies vecākiem, ka viņi 
atbalstīja savus bērnus un piedāvāja 
iespēju apmeklēt izrādi, kā arī 
vēlamies pateikties autobusa 
vadītājam-Ilmāram. 

Guļbinska T.,  
Kozireva A. 

Liepu pamatskolas skolotājas 
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Liepu pamatskolas skolēni 
Maltas vidusskolā 
kaļ rotas! 
 
   Jau daudzus gadus Maltas 
vidusskolā tiek realizēta 
pamatizglītības profesionāli orientētā 
virziena vizuālās mākslas 
programma, kur skolēni padziļināti 
apgūst zināšanas un prasmes 
lietišķajā mākslā. 
   Šīs programmas ietvaros bērniem 
tiek mācīta krāsaino metālu 
apstrādes tehnoloģija un rotkalšanas 
iemaņas. Skolēni apgūst prasmes 
kalt, liet metālu un visus procesus, 
kas saistīti ar krāsaino metālu 
apstrādi.  
   Diez vai Latvijā vēl ir kāda cita 
skola, kurā apmāca rotkalšanu. Arī 
mūsu Liepu pamatskolas skolēni, 
sākot ar 5.klasi, apmeklē šīs 
nodarbības Maltas vidusskolā, kur, 
skolotāja-rotkaļa Riharda Cibļa 

vadībā darina senās latgaļu rotas. 
   Tādā veidā jaunieši apgūst 
izzūdošās amatu prasmes un tiek 
iepazīstināti ar seno latgaļu bagāto 
un skaisto kultūras mantojumu. 
   Maltas vidusskolā ir izveidota rotu 
galerija, kurā sakrājusies bagāta 
bērnu darbu kolekcija. Arī mūsu 
skolēnu darbi ir apskatāmi šajā 
izstāžu zālē. 

   Pateicoties šīm nodarbībām, mūsu 
bērniem tiek dota iespēja spert 
pirmos soļus šai brīnišķīgajā tautas 
mākslas nozarē—rotu kalšanā. 
Apgūstot rotu kalšanas pamatus, 
mēs varam paši darināt rotas un 
priecēt sevi un savus tuviniekus. 
 

Nellija Kotebo 
          Liepu pamatskolas skolotāja  

   No š.g. 12.februāra līdz 
16.februārim Liepu pamatskolā 
notiks projektu nedēļa. Šogad 
projektu nedēļas tēma ir „Latvijas 
valstij – 100!”.  
     Skolēni skolotāju konsultantu 
vadībā strādās 5 grupās un veidos 
savu projektus. Devītklasnieki, kā 
parasti, izmēģinās un pārbaudīs sevi 
eksāmenu darbu kārtošanā, risinot 
iepriekšējā gada eksāmenu 
uzdevumus. Projektu nedēļas 
prezentācija notiks piektdien, 
16.februārī Liepu pamatskolas zālē 
plkst.10.00. 
     Sakarā ar projektu nedēļu Liepu 
pamatskolā būs izmaiņas skolēnu 
autobusa grafikā. No Liepu 
pamatskolas uz Rēzekni no 
12.02.2018. līdz 15.02.2018. 
autobuss izbrauks 13.00., bet 
piektdien, 16.02.2018., no skolas uz 
Rēzekni autobuss izbrauks 12.30.  

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja  
 

Sports – veselīgs 
dzīvesveids! 
 
    2018.gada 17.janvārī Liepu 
pamatskolas 1. un 2.klases skolēni 
piedalījās sporta pasākumā “Pirmie 
soļi basketbolā”, kas notika Maltas 
vidusskolas sporta zālē. Šī pasākuma 
mērķis bija: pārbaudīt savas 
zināšanas par basketbolu un 
piedalīties aizraujošās stafetēs kopā 
ar citām klasēm no visas Latvijas!  
     Projektu organizēja „Sportland” 
un Latvijas Basketbola savienība. 
      Bērniem bija iespēja piedalīties 
jautrās stafetēs, kur vajadzēja 
parādīt savu ātrumu, drosmī un 
gudrību. Pavisam kopā bija 
jāpiedalās desmit dažādas stafetes: 
gan komandās, gan individuāli.  
     Mazie sportisti piedalījās tādās 
stafetēs, kā “Riņķojam kopā”, 
“Kukulīša nešana”, “Maizītes 
cepšana”,  “Konuss”, “Spēka 
stafete”, „Basketbols ir foršs” u.c. 
     Mūsu skolēni ļoti centās un 
ieņēma 4. vietu 15 komandu 
konkurencē. 
     Pasākuma beigās visi dalībnieki 
saņēma vērtīgas balvas no projekta 
sponsoriem. Katrs skolēns saņēma 

maisiņu ar smaržīgu, garšīgu 
tostermaizi, pildspalvu un piekariņu 
no “Hanzas Maiznīcas” un vel četras 
basketbola bumbas klasei no Latvijas  
Basketbola savienības. 
      Atgriezušies no pasākuma, bērni 
bija ne tikai ļoti izsalkuši, bet arī ļoti 
priecīgi un lepni par saviem 
sasniegumiem.  
     Es, kā klases  skolotāja ļoti 
lepojos ar saviem mazajiem 
sportistiem! Malači! 

                                                                   
 
 
 
 

Tatjana Guļbinska 
Liepu pamatskolas  

sākumskolas skolotāja  

Liepu pamatskolā 
norisināsies projektu 
nedēļa! 



8 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

TAUTAS NAMA AKTUALITĀTES FEBRUĀRIS 2 [46] 2018               8          

Aicinām svinēt Meteņus un 
Masļeņicu kopā! 
 
    2018.gada 18.februārī 
plkst.12.00,  teritorijā pie Ozolaines 
Tautas nama, Bekšos, norisināsies  
Masļeņicas/ Meteņdienas svētku 
svinības.  
     Garšīgāko pankūku konkurss 
(uzcep mājās savas visgaršīgākās 
pankūkas un atnes tās nodegustēt), 
jautras stafetes, dziesmas un dejas. 
Ēdīsim tradicionālās pankūkas, 
dzersim uz ugunskura vārītu, karstu 
zāļu tēju   un dedzināsim ziemā 
sakrātos grēkus salmu lelles izskatā. 
     Ja laika apstākļi ļaus, tad rīkosim 
zemledus makšķerēšanas sacensības 
Bekšu dīķī, vizināsimies no kalna ar 
plēvēm vai ragavām, veidosim 
sniegavīrus un sumināsim konkursa 
UZCEL SAVU SNIEGAVĪRU 
dalībniekus. Būs jautri! Nāc un 
iesaisties visās aktivitātēs! 

     2018.gada 2.februārī plkst.17.00 
Ozolaines Tautas namā notiks Sveču 
dienai veltīta vakarēšana "Neturi 
sveci zem pūra!".  
     Programmā: Rēzeknes novada 
folkloras kopu sadziedāšanās, mīklu 
minēšana, sveču liešanas radošā 
darbnīca kopā ar mākslinieci Nanditu 
Kirejevu. Vakarēšanai aicinām 

pievienoties ikvienu interesentu, līdzi 
ņemot "groziņu", no kura cienāties 
pašam un cienāt citus. 
 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
Mob.25127340 

santa.ostasa@ozolaine.lv 
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Bezmaksas drošas 
braukšanas apmācības 
Rēzeknē no 1. līdz 
3.februārim 

 
     Ceļu satiksmes drošības direkcija, 
(CSDD) sadarbībā ar Rēzeknes nova-
da pašvaldību un Latvijas 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biro-
ju (LTAB), ikvienam autovadītājam 
piedāvā bezmaksas ziemas drošas 
braukšanas apmācības Rēzeknes 
novadā. Nodarbību vieta: Ančupānu 
kartodroms. 
     “333” drošas braukšanas in-
struktori nodarbību dalībniekiem 
skaidros drošas braukšanas pama-

tus, tiks veidota izpratne par 
bremzēšanas ceļa garumu, to ie-
tekmējošiem faktoriem ziemas ap-
stākļos, par šķēršļu apbraukšanu un 
par to, kā izvairīties no sadursmes, 
ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. 
Tāpat interesentiem individuāli tiks 
sniegts skaidrojums par auto riepu 
stāvokli un to izvēli, atbilstoši 
ikdienas braukšanas stilam. 
     Grupu nodarbību laiki Rēzeknes 
novadā: 
Ceturtdien, 1.februārī, plkst. 10:00; 
12:00; 14:00 un 16:00; 
piektdien, 2.februārī, plkst. 10:00; 
12:00; 14:00 un 16:00; 
sestdien, 3.februārī, plkst. 10:00; 
12:00; 14:00 un 16:00. 
Nodarbību ilgums: viena stunda un 
30 minūtes. 
     Pieteikšanās: zvanot uz tālruņa 
numuru: 64623780 (darba dienās no 
plkst. 9:00-17:00). 

     Nosacījumi: nodarbībā drīkst 
piedalīties jebkurš autovadītājs ar 
savu transportlīdzekli, kas aprīkots 
ar ziemas riepām, kam ir derīga 
tehniskā apskate un obligātā civiltie-
siskā apdrošināšana. Vēlams uz no-
darbību ierasties ērtos, braukšanai 
atbilstošos apavos un siltā apģērbā.  
Svarīgi! Gadījumā, ja kāds autova-
dītājs netiek uz pieteiktu nodarbību, 
lūgums sniegt informāciju uz ie-
priekš norādīto tālruni, lai varētu 
operatīvi piedāvāt vietu citiem 
braukt gribētājiem 
     CSDD jau kopš 2015.gada 
piedāvā autovadītājiem bez maksas 
uzlabot savas braukšanas iemaņas 
ziemas apstākļos. Divu gadu laikā 
šajās apmācībās piedalījušies vairāk 
nekā trīs  tūkstoši autovadītāju.  

 
 

Alise Krustkalne  

Par ceļu tīrīšanu 
Ozolaines pagastā  
 
     Standarta maršruts ceļu tīrīšanai 
ziemas periodā Ozolaines pagastā ir 
sekojošs: 

 Bekši – Bekšu ciems – Līvānu 
mājas; 

 A13 – Laizāni – Liepu pamatskola 
– Silmalas robeža; 

 A13 – Škvarki – Križevņiki – 
Uļjanova – Laizāni – Losi – 
Groverišķi – Groverišķu kapi 
Pauliņi – Kampišķi – Andronovas 
kapi; 

 Groverišķi – Kampišķi (bijusī 
pārbrauktuve) – Pauliņi – A13; 

 Pleikšņi – Dzirkstele – Ritiņi; 

 Ritiņi – Ritiņu sādža; 

 Ritiņi – Maremonts – Begi; 

 Ritiņu centrs – A13; 

 A13 – Tēviņu kapi; 

 A13 – Bumbišķi; 

 A13 – Skuju kapi; 

 A13 – Kivki – Balbiši; 

 Balbiši – Rubuļi – Gaiduļi; 

 Gaiduļi – Ūsvīši; 

 Rubuļi – Križevņiki; 

 A13 – Runču kapi; 

 A13 – Runči; 

 A13 – Deimaņi – Jeroščinki; 

 A13 – Dzeņi; 

 Bekši – Bekšu sādža; 

 Škvarki – Škvarku kapi; 

 A13 – Bekšu kapi. 
     Biežās laika apstākļu maiņas dēļ 
ceļu tīrīšanas darbi iespējams netiek 
pamanīti, bet Ozolaines pagasta 
pārvalde aktīvi strādā un tīra 
piesnigušos ceļus un uztur tos, kas 
reģistrēti autoceļu reģistrā, atbilstoši 

uzturēšanas klases prasībām.  
     Lūdzam būt iecietīgiem un 
saprotošiem! 
   Servitūta ceļi ir teju katrā pagastā. 
Ozolaines pagasta pārvalde drīkst 
tīrīt tikai pašvaldības autoceļus un 
nevar atļauties tīrīt servitūta ceļus, jo 
tie ir privātīpašumi. Valsts ieņēmumu 
dienests un Valsts kontrole sodīs 
pagasta pārvaldi, ja ceļu uzturēšanā 
parādīsies lieki kilometri, kas 
nobraukti, tīrot servitūta ceļus, vai 
jauktā statusa kopīpašumus. 
     Izņēmums: Servitūta ceļus 
Ozolaines pagasta pārvalde var 
iztīrīt, ja servitūta lietotājs šo 
pakalpojumu ir apmaksājis, taču 
prioritāri ir jātīra pagasta ceļi, pēc 
tam pārējie par samaksu, ja vien tas 
ir iespējams.  
     Lai pagasts nodrošinātu servitūta 
ceļa, vai  jauktā statusa teritorijas  
tīrīšanu no sniega, Jums ir jābūt 
deklarētam Ozolaines pagastā. 
    Saskaņā ar 2016.gada 6.oktobrī 

Rēzeknes novada domes sēdē 
pieņemto lēmumu (Sēdes protokols 
Nr.23, 18.§ “Par pakalpojumu maksu 
apstiprināšanu Ozolaines pagasta 
pārvaldē”), traktora VALTRA 6200 
izmantošana  stundā maksa 24,53 
Eur,  traktora VALTRA T133H 30,55 
Eur. 
     Sākumā ir jāveic priekšapmaksa 
vai nu Ozolaines pagasta 
parvaldes kasē, vai apmaksājot 
pakalpojumu i-bankā, iepriekš 
saskaņojot ar Ozolaines pagasta 
pārvaldes saimniecības pārzini Juri 
Runču 27870687 un kasieri Veru 
Vasiļkovu 64640172. 

 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

rekvizīti: 
Reģ.Nr.90000014584 

Banka: A/S "Swedbank" 
Kods: HABALV22 
Norēķinu konts: 

LV12HABA0551001660150 
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Izdevums iznāk vienu reizi mēnesī 

Tirāža: 300 eksemplāri 

Izdevējs: 
 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Ozolaines pagasta pārvalde 
Reģ.Nr.: 90000014584 
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
Rēzeknes nov., LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr./Fakss: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
 
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV12HABA0551001660150 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  
INFORMATĪVAI IZDEVUMS  

Veidosim foto izstādi 
„TOREIZ un TAGAD”! 
 
     Sagaidot Latvijas valsts 100 
gades svētkus, Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina ikvienu pagasta 
iedzīvotāju iesaistīties foto projektā 

„TOREIZ un TAGAD”, kura galvenais 
mērķis ir izveidot fotoizstādi ar 
fotogrāfijām ar atkārtošanu, fiksējot 
savus senus mirkļus šā brīža 
situācijā!  
     Lai piedalītos akcijā, 
nepieciešams atrast vismīļāko 
fotogrāfiju un mēģināt atspoguļot to 

identiski (vietā, pozā, ar tiem pašiem 
cilvēkiem, tajā gadalaikā, kā vecajā 
bildē), bet tikai mūsdienās. Jūsu 
abas fotogrāfijas gaidām Ozolaines 
pagasta pārvaldē, var sūtīt arī uz e-
pastu: info@ozolaine.lv!  
     Dalībniekus sumināsim ar 
pateicības balvām! Piedalies! 

        TOREIZ                                    TAGAD 

Ozolaines PII "Jāņtārpiņš" 
sāk ieviest jauno valsts 
izglītības modeli! 
 
     Ozolaines PII "Jāņtārpiņš" 
skolotāji, kopš pirmajām janvāra 
dienām ir sākuši intensīvi vākt 
materiālus, lai veiksmīgi varētu 
uzsāk jauno mācību gadu, kad mūsu 
valsts sāks īstenot  jauno izglītības 
modeli.  
     Jaunā satura īstenošanai būs 
nepieciešams ļoti liels un 
daudzveidīgs visdažādāko materiālu 
klāsts. Tās  varētu būt pogas, 
krelles, matu ruļļi, rāvējslēdzēji, 
dažādu faktūru auduma gabaliņi, 

koka atgriezumi, plastmasas korķi, 
nestandarta kastītes, tukšas diegu 
spolītes, ideālā variantā—koka, 
stingras apavu kastes, plastmasas 
kastes, plastmasas caurulītes un vēl 
visdažādākās iedomājamās un 
neiedomājamās lietas un sīkumiņi.  
     To visu vācam un meklējam paši, 
kā arī aicinām ikvienu mūsu 
atbalstītāju piedalīties materiālu 
vākšanas pasākumā  bērnu 
radošajām nodarbībām. 

 
Valentīna Mališeva 

Ozolaines PII  „Jāņtārpiņš” 
vadītāja 

Mob.28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ

